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1. Introdução  

 

O presente documento constitui o Relatório do Grupo de Missão a Timor-Leste , realizada de 

12 a 20 de Junho de 2010, constituído pelas Professoras Isabel P. Martins, Gillian Moreira, 

Conceição Santos, Maria Helena Ançã, Ana Margarida Ramos e pelo Técnico Superior Ângelo 

Ferreira. A missão técnica desenvolvida constitui o segundo acto público da equipa que está a 

desenvolver o Projecto “Reestruturação do Ensino Secundário Geral em Timor-Leste”, 

patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e pelo Fundo da Língua Portuguesa / 

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD). 

A equipa da Universidade de Aveiro que integrou o grupo de missão, foi liderada pela 

Coordenadora do Projecto, Professora Isabel P. Martins. A missão pôde contar igualmente, na 

maioria das reuniões e visitas efectuadas, com as presenças da Dra. Margarida Abecassis, 

representando a Fundação Calouste Gulbenkian, e da Dra. Margarida Machado representando 

o IPAD, tratando-se, portanto, de uma Missão conjunta. 

O Projecto tem por objectivo a elaboração de uma proposta de reestruturação do Ensino 

Secundário Geral de Timor-Leste, adequado à realidade actual, mobilizador da sociedade 

timorense e capaz de contribuir para que as jovens gerações possam vencer os desafios de 

desenvolvimento que se colocam a este jovem País. Para tal o Projecto compreende a 

consequente elaboração do Plano Curricular para o Ciclo de estudos, os programas das 

disciplinas1, e ainda os respectivos recursos didácticos (Manuais escolares para alunos e Guias 

didácticos para professores). Para cumprir tal desiderato, considera-se imprescindível o 

contacto com a realidade timorense e com os stakeholders locais que só missões deste tipo 

podem proporcionar. 

 

2. Termos de referência da missão 

De acordo com o que atrás ficou dito, eram objectivos específicos desta missão: 

i) Auscultar decisores políticos e técnicos timorenses sobre a proposta de plano 

curricular para o ensino secundário geral de Timor-Leste preparada pela equipa da 

Universidade de Aveiro, fazer os ajustes necessários e validá-la técnica e 

politicamente; 

                                                           

1 Com excepção do Tétum, da Religião e Moral, da Educação Física e Desporto, da Língua Estrangeira opcional. 
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ii)  Auscultar técnicos e decisores políticos timorenses sobre as orientações das 

grandes linhas temáticas das várias disciplinas integrantes do Plano Curricular, com 

vista à sua melhor adequação ao contexto timorense e aos desafios de 

desenvolvimento do país;  

iii) Compreender melhor o funcionamento do sistema educativo de Timor-Leste e, em 

particular, das escolas secundárias;  

iv) Identificar os interlocutores timorenses a envolver na co-construção dos Programas 

de disciplina e Recursos Didácticos e definir metodologias de trabalho apropriadas.  

v) Avaliar a necessidade de reajustar o calendário de execução do Projecto tendo em 

conta a realidade timorense. 

 

3. Principais áreas de acção/actuação 

 

Conforme Agenda de Missão previamente preparada, as reuniões de trabalho conduzidas 

envolveram distintos parceiros, com finalidades também distintas.  

O trabalho desenvolvido pelo Grupo desenrolou-se em três fases: (1) preparação da Missão e 

temas a discutir com cada um dos interlocutores / entidades; (2) realização das reuniões 

conforme calendarização (agenda de trabalho em anexo); (3) reflexão após as reuniões sobre 

as principais conclusões extraídas. 

Tipologia das reuniões realizadas e interlocutores: 

- Autoridades civis (Embaixador de Portugal em Dili, Conselheiro para a Cooperação 

Portuguesa, Comissão Parlamentar F, Coordenador do Programa da FUP em Díli, 

Coordenador do Programa de Formação em Língua Portuguesa); 

- Responsáveis de Política Educativa (Ministro da Educação, Vice-Ministro da 

Educação, Direcção Nacional de Currículo Escolar, Materiais e Avaliação, Instituto 

Nacional de Formação Profissional e Contínua, Direcção Nacional do Ensino Técnico e 

Superior); 

- Visita a Escolas Secundárias para contacto com alunos e professores (Escola 

Secundária de Canossas – escola privada católica; Escola Secundária 4 de Setembro – 

escola pública); 

- Apresentação da proposta curricular em Sessão Pública, seguida de debate; 
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- Sessões Técnicas paralelas, segundo as três grandes áreas, cada uma delas 

orientada por dois membros da equipa de Missão e participadas por cerca de 3 dezenas 

de professores e técnicos seleccionados pelo Ministério da Educação, para discussão 

de aspectos particulares técnico-científicos da proposta Curricular. 

- Outros interlocutores (Arquitecta Tânia Correia e Arquitecto João Ferro; Cluster “Mos 

Bele”; Centro de Língua do Instituto Camões – Dra. Isabel Gaspar). 

- Sessão de assinatura do Protocolo MEC-FCG-IPAD que consubstancia o trabalho 

técnico-científico encomendado à Universidade de Aveiro. 

 

4. Resultados alcançados 

 

A Missão técnica realizada pelo grupo permitiu alcançar conclusões decisivas relativamente ao 

projecto “Reestruturação Curricular do Ensino Secundário Geral em Timor-Leste”, 

especialmente quanto à proposta de estrutura curricular apresentada aos parceiros e decisores 

timorenses. Passamos a listar o resultado das reuniões técnicas com responsáveis políticos, 

grupos de professores e técnicos da Direcção Nacional CEMA.  

 

4.1. Estrutura geral do currículo e escolaridade 

O documento preparado pela equipa da UA (Plano Curricular, versão 02) foi muito bem 

acolhido pelos interlocutores, mostrando todos grande satisfação por já existir uma proposta 

para discussão. Apesar de o ME ter recebido o Plano Curricular muito próximo da visita, o 

documento tinha sido lido e foi objecto de comentários e perguntas. 

Embora o conceito de Ensino Secundário Geral organizado segundo ramos de especialização 

tenha sido encarado como algo de novo, uma vez que em Timor essa “ramificação” aparece 

apenas no 12.º ano (“Ciências Naturais” e “Ciências Sociais”), a proposta foi aceite depois de 

explicada a sua fundamentação. Deste modo, ficou definitivamente assumida a opção, nesta 

fase de desenvolvimento do país e do seu sistema educativo, de um Ensino Secundário Geral 

com dois percursos de especialização, “Ciências e Tecnologias ” (C&T) e “Ciências Sociais e 

Humanidades ” (CS&H), existindo um tronco de disciplinas comuns, de carácter transversal a 

ambas as formações. Integram esta “Componente Geral ”, as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Tétum, Religião e Moral, mas também, outras disciplinas 
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sugeridas pelos responsáveis políticos, tais como Educação Física e Desporto, Língua 

Estrangeira opcional (conforme a capacidade de oferta das escolas). 

O Currículo do Ensino Secundário Geral de Timor-Leste deverá construir-se numa perspectiva 

de preparar para o prosseguimento de estudos superiores em Timor-Leste, mas também em 

outros países, com ênfase nos países vizinhos e nos países da CPLP. 

Até ao momento, no Ensino Secundário, os alunos têm 42 tempos lectivos por semana. Foi 

aceite diminuir esse valor para 35 , sendo cada um deles constituído, desejavelmente, por 50 

minutos lectivos e 10 minutos de pausa. A equipa da UA responsabilizar-se-á pela 

organização de 27 tempos lectivos semanais . O Ministério da Educação será responsável 

pelo total de 8 tempos lectivos para as disciplinas de Tétum, Religião e Moral, Educação Física 

e Desporto, e Língua Estrangeira opcional – e.g. Língua Mandarim, Língua Malaia, Língua 

Francesa ou Língua Alemã. 

Nas Componentes de Especialização, o ME propõe cinco disciplinas em cada uma: na 

Componente CS&H estender aos três anos as disciplinas de Sociologia  e Matemática 

Aplicada às Ciências Sociais ; na Componente C&T incluir a disciplina de Geologia . Rever a 

escolaridade de cada disciplina, tendo em conta esta extensão. O total, em cada ano, para as 

cinco disciplinas, deverá ser de 16 tempos lectivos . 

 

4.2. Principais conclusões por Componente 

4.2.1. Componente Geral 

No que diz respeito à Componente Geral, foram discutidas com os parceiros timorenses 

questões relativas ao aprofundamento pretendido a partir do 10º Ano, às disciplinas a incluir 

nesta componente, às cargas lectivas das mesmas, bem como aos temas propostos para a 

concretização das aprendizagens nas várias disciplinas. Concluiu-se que as disciplinas 

propostas para a Componente Geral são de toda a pertinência, registando os interlocutores 

alguma preocupação com a articulação que deverá existir entre todas. Esta questão é tanto 

mais pertinente pois quatro disciplinas (Português; Inglês; Cidadania e Desenvolvimento Social; 

e Tecnologias Multimédia) serão desenvolvidas pela equipa da Universidade de Aveiro e as 

outras por equipas timorenses, sob a tutela do Ministério da Educação de Timor-Leste. 

Relativamente às cargas lectivas das respectivas disciplinas, os professores revelaram-se 

preocupados com o número reduzido de tempos lectivos para cada disciplina, sublinhando as 

dificuldades sentidas em relação à leccionação em língua portuguesa, a falta de condições 
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físicas nas escolas e, ainda, o grande número de alunos em cada turma. Da troca de opiniões 

havida chegou-se à conclusão que a diminuição do tempo lectivo dedicado às várias disciplinas 

exigia que as equipas responsáveis pelos respectivos programas, manuais escolares para 

alunos e guias didácticos para professores dessem uma atenção cuidada à extensão dos 

programas e que fizessem sugestões de metodologias capazes de desenvolver hábitos de 

trabalho autónomo, práticas de interdisciplinaridade e recomendações sobre os recursos 

necessários para as concretizar. Sublinhou-se a necessidade de intensificar e alargar a 

formação de professores em Língua Portuguesa, assim como nos conteúdos específicos das 

outras disciplinas, e de adequar as condições das escolas timorenses às disciplinas e aos 

conteúdos propostos no novo plano curricular. 

Foram registadas, ainda, sugestões concretas relativamente a temas específicos a incluir 

nalgumas disciplinas, bem como a sua organização e articulação, nomeadamente no caso das 

línguas portuguesa e inglesa, das quais a equipa da Universidade de Aveiro tomou nota. 

 

 

4.2.2. Componente de Ciências e Tecnologias 

Na sessão de trabalho desta Componente com os professores, foi feita uma apresentação 

geral da área, das disciplinas que nela estavam previstas (Física, Química, Biologia e 

Matemática), tendo sido levantadas questões pelos interlocutores (e.g. mudanças de 

escolaridade de um ano para o outro, valorização da natureza prática/experimental das 

disciplinas). Em geral, e depois de explicada a lógica de organização, a proposta teve boa 

receptividade por parte dos professores timorenses participantes na sessão. A inserção de 

disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, na componente das CS&H, a ser 

leccionada pelos professores de Matemática, foi bem acolhida. A inclusão da nova disciplina de 

Geologia  foi sentida como importante e premente para formar técnicos competentes na 

exploração e extracção de recursos naturais de Timor-leste, com particular destaque para o 

petróleo. 

Outros parceiros contactados, professores que integram as estruturas técnicas do Ministério da 

Educação (eg., das áreas de Matemática e Biologia) mostraram grande receptividade às 

propostas apresentadas na versão 02 do Plano Curricular. 
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4.2.3. Componente de Ciências Sociais e Humanidades  

Na sua globalidade, as conclusões relativas à componente das Ciências Sociais e 

Humanidades vão no sentido de reforçar o interesse e a pertinência desta componente de 

formação no plano de estudos, englobando as disciplinas de História, Geografia, Sociologia, 

Temas de Literatura e Cultura e Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Os interlocutores 

timorenses saudaram as preocupações das equipas de todas as disciplinas com a ligação ao 

contexto timorense. Foram igualmente discutidas outras questões, nomeadamente as que 

apresentavam diferenças em relação ao currículo actualmente em vigor, como as cargas 

horárias e o desaparecimento da disciplina de Antropologia. A inclusão de conteúdos desta 

área no âmbito da disciplina de Sociologia (que vê aumentada a sua presença) surgiu como 

hipótese válida de valorização daquela componente de formação. Outra preocupação 

manifestada pelos professores resulta da decisão política do Português como língua de ensino, 

o que exige mudanças significativas e reforço na formação dos professores. 

Relativamente aos programas da disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, os 

professores participantes na reunião referiram a importância de alguns temas a incluir, 

nomeadamente das áreas da economia e contabilidade, mas também de aspectos ligados aos 

mercados internacionais e políticas comerciais (balanças de pagamentos); questões de 

importação e exportação; moeda; políticas económicas, entre outros. 

 

4.3. Equipas timorenses homólogas 

O ME vai organizar a constituição das equipas disciplinares homólogas para trabalharem nas 

propostas a apresentar pela UA. Será escolhido pelo IPAD e pelo PCLP um Elemento de 

ligação que assumirá a posição de ponto focal de contacto. Já foi definido o perfil e, em 

princípio, deverá ser um(a) professor(a) português que fala Tétum e conhece bem a sociedade 

e cultura timorenses. 

 

4.4. Novo calendário de execução 

O Senhor Ministro da Educação assinalou a enorme importância do novo Plano Curricular para 

o desenvolvimento de Timor-Leste e a necessidade de não correr riscos sobre o impacto do 

trabalho a realizar. Para isso é fundamental compaginar os calendários de execução técnico-

científica e políticos. Atendendo ao período eleitoral previsto para meados de 2012, propôs: 
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(a) Concluir o Plano Curricular para o Ensino Secundário Geral até Setembro 2010; 

(b) Concluir os Programas de Disciplinas, Manuais e Guias do 10º ano até Dezembro 

2010; 

(c) Concluir os Programas de Disciplinas do 11º e 12º anos até Outubro-Novembro 

2011; 

(d) Concluir os Manuais e Guias do 11º ano até Maio 2012; 

(e) Concluir os Manuais e Guias do 12º ano até Dezembro 2012; 

(f) Concluir o projecto até Março 2013. 

 

4.5. Pressupostos de base de aplicação do novo curr ículo 

A implementação do novo Plano Curricular para o Ensino Secundário Geral tem subjacente um 

conjunto de pressupostos explanados no Plano Curricular (Ponto 7. Condicionantes de 

aplicação da proposta). Tais pressupostos de natureza técnico-científica fo ram, no 

entanto, considerados pelas autoridades timorenses como não condicionantes do 

avanço da execução da nova proposta curricular em J aneiro de 2012. 

 

4.5.1. Sobre o Ensino Pré-secundário 

O Ministro da Educação pretende iniciar o novo Currículo do Ensino Pré-Secundário, 7º ano, 

em Janeiro de 2011 e o do Ensino Secundário Geral, 10º ano, em Janeiro de 2012. A 

Coordenadora geral chamou a atenção que nessa data não haverá alunos que tenham 

completado o ensino Pré-Secundário o que comprometerá os resultados a alcançar pelos 

alunos do Ensino Secundário Geral. O Ministro da Educação mantém o propósito, face à 

necessidade de modificar o sistema actual. Trata-se de uma decisão política do Governo 

Timorense a qual ultrapassa a equipa da Universidade de Aveiro. 

 

4.5.2. Sobre a formação de professores 

O Ministro da Educação pretende pôr em prática um Programa de Formação de Professores, 

para o qual pretenderá a colaboração da UA mas o assunto não foi discutido nas reuniões 

envolvendo ambas as partes. A ideia será fazer a formação para o 10º ano em 2011, para o 
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11º ano em 2012 e para o 12º ano em 2013. A equipa da UA aguarda proposta para se poder 

pronunciar. 

 

4.5.3. Sobre infra-estruturas e condições logística s 

As visitas realizadas às Escolas Secundárias, nas quais decorriam aulas, permitiram que a 

equipa de Missão entrasse nas salas de aula, falasse com alunos, professores, responsáveis e 

directores de escola, apreciasse instalações. Foi saliente em todos esses momentos e reuniões 

havidas as carências ao nível do parque escolar, equipamentos degradados e falta de limpeza, 

turmas exageradamente dimensionadas, dificuldades no uso da língua portuguesa, ensino 

expositivo, falta de manuais para estudo dos alunos.  

 

5. Conclusões e Recomendações 

 

A Missão técnica realizada pelo grupo permitiu alcançar conclusões muito importantes para a 

continuação dos trabalhos iniciados, apresentados através da versão 02 do Plano Curricular. [A 

versão 01 diz respeito a um documento interno de trabalho, produzido pela equipa da UA, o 

qual foi discutido com a Fundação Calouste Gulbenkian]. Todos os interlocutores contactados 

manifestaram apreço pelo trabalho desenvolvido e elevada expectativa quanto ao novo 

Currículo para o Ensino Secundário Geral. 

As principais conclusões são as seguintes. 

(1) A estrutura curricular definindo dois ramos de estudo alternativos, C&T e CS&H, foi bem 

compreendida pelos parceiros timorenses e aceite quanto à sua filosofia e disciplinas 

que compõem cada um dos ramos. Também a Componente Geral foi aceite quanto à 

função que desempenha na formação geral de todos os alunos. No entanto, os 

responsáveis timorenses quiseram introduzir mais duas disciplinas: Educação Física e 

Desporto e Língua Estrangeira opcional.  

(2) Os interlocutores timorenses concordaram com as duas componentes de formação, 

com o mesmo estatuto no Currículo, isto é, o mesmo número de disciplinas e a mesma 

carga lectiva. Reforçaram a necessidade de as duas disciplinas da área de CS&H, 

Sociologia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais, se estenderem aos três anos do 

ciclo de estudos. Paralelamente foi apontada a necessidade de haver nas C&T uma 
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disciplina dedicada aos Recursos naturais. Acordou-se, então, que tal disciplina fosse a 

Geologia.   

(3) A carga lectiva total foi um ponto que mereceu particular atenção. Actualmente o Plano 

Curricular do Ensino Secundário em Timor-Leste ocupa 42-45 tempos lectivos por 

semana, o que é manifestamente exagerado. Acordou-se que no total das disciplinas da 

Componente Geral e da Componente específica (C&T ou CS&H) deverá ser de 35 

tempos lectivos por semana. A equipa da Universidade de Aveiro ocupar-se-á das 

disciplinas que correspondem a 27 tempos (11 para a Componente Geral e 16 para a 

Componente específica) e os restantes 8 serão da responsabilidade das equipas 

homólogas timorenses – ME. 

(4) Os responsáveis políticos, Ministro e Vice-Ministro da Educação, salientaram a 

necessidade de rever o calendário de execução do Projecto face ao calendário eleitoral 

político, de modo a não ser posto em causa o trabalho em curso. Pediram, então, que 

sem alterar a data de conclusão do Projecto, houvesse um reajuste das tarefas e fases. 

Depois de discussão aprofundada sobre as implicações que a alteração do faseamento 

acarretava, acordou-se na recalendarização seguinte: 

 - Concluir o Plano Curricular do Ensino Secundário Geral até Setembro 2010; 

 - Concluir os Programas de Disciplinas, Manuais e Guias do 10º ano até Dezembro 

2010; 

 - Concluir os Programas de Disciplinas do 11º e 12 º anos até Outubro-Novembro 

2011; 

 - Concluir os Manuais e Guias do 11º ano até Maio 2012; 

 - Concluir os Manuais e Guias do 12º ano até Dezem bro 2012; 

 - Ultimar o projecto até Março 2013. 

 

(5) A equipa da UA compreendeu as razões que subjazem ao pedido de recalendarização 

do Projecto mas fez notar que as condições pré-definidas de reajuste de programas ano 

a ano deixaria de se poder fazer, visto que os Programas para os 3 anos seriam 

prioritários. 
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(6) O Ministro da Educação anunciou a decisão (política) de iniciar o novo Plano Curricular 

do 10º ano em Janeiro de 2012. A equipa da UA fez notar que tal decisão representaria 

um risco elevadíssimo quanto ao êxito da execução das propostas curriculares, visto 

não estar cumprido o pressuposto de o novo Ensino Pré-Secundário ter sido concluído 

pelos alunos que acederiam ao ensino secundário Geral. 

 

(7) A necessidade de constituir as equipas homólogas da equipa da UA afigurou-se como 

muito importante, devendo o Ministério da Educação definir o perfil dos membros a 

incluir e providenciar condições de trabalho. Foi também acordado que deveria existir 

um elemento de ligação, em Timor-Leste, que pudesse assegurar a articulação entre as 

duas equipas.  

 

Recomendações 

 

(1) Para que o Projecto possa prosseguir a ritmo adequado será necessário dispor de 

equipas homólogas timorenses que sejam capazes de responder às solicitações em 

tempo útil. Parece assumir especial relevância a Missão técnico-científica no próximo 

mês de Novembro para definir e aferir dinâmicas de trabalho das duas equipas. 

(2) O parque escolar apresenta-se muito degradado em termos de equipamentos e de 

limpeza. Será indispensável investir na requalificação das escolas e em recursos 

humanos de apoio ao funcionamento e conservação das instalações. A componente de 

C&T exige que em todas as escolas existam espaços dedicados ao trabalho prático e 

laboratorial. As equipas autoras de Programas de Física, Química, Biologia e Geologia 

apresentarão uma lista de equipamentos mínimos a adquirir por todas as Escolas. 

(3) A redução da carga lectiva dos alunos exige nova atitude da parte dos professores 

sobre o trabalho extra-escolar dos alunos. É necessário que os professores ajudem os 

alunos a desenvolver hábitos de estudo individual e em grupo. Os espaços escolares 

terão de ser organizados para poderem acolher os alunos para além do horário lectivo. 

(4) A formação de professores é uma dimensão de importância crucial na implementação 

do novo Plano Curricular. É necessário desenvolver mecanismos para a preparação de 

Formadores de professores em Timor-Leste. 
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(5) O plano de desenvolvimento e aplicação do novo currículo deverá ser faseado. É 

utópico pensar que todas as escolas, em todo o País poderão aplicá-lo 

simultaneamente. Recomenda-se começar por aquelas que reúnam melhores 

condições (físicas, logísticas e recursos humanos). Estas poderão funcionar, 

posteriormente, como escolas-modelo para outras.    

(6) A alteração da proposta de Plano Curricular incluindo mais duas disciplinas, uma em 

cada Componente Específica, implica uma negociação do orçamento total do Projecto. 

Com efeito, será necessário constituir uma equipa nova (Geologia) e reforçar as de 

Sociologia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais, para o que é necessário 

aumentar os recursos humanos envolvidos e contabilizar custos com a produção de 

Programas, Manuais e Guias didácticos, bem como com missões técnico-científicas em 

Timor-Leste. A Coordenadora geral fará uma proposta a apresentar à FCG. 

 

Agradecimentos 

O Grupo de Missão agradece a todos os interlocutores a forma como foi acolhido em todas as 

instituições e por todas as entidades. Realça a generosidade dos comentários e opiniões 

francas emitidos e releva a importância dos mesmos para a sua melhor compreensão da 

realidade timorense com vista à concepção de uma proposta de Ensino Secundário Geral mais 

adequada às necessidades e cultura dos jovens timorenses. 

Destaca-se o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Educação, em particular pela Direcção 

Nacional do Currículo, assim como o acolhimento e o apoio dado pela Embaixada de Portugal 

em Díli. Sem o seu envolvimento explícito não teria sido possível organizar a agenda de 

reuniões com tão pouca antecedência. As condições logísticas proporcionadas durante todo o 

tempo foram de enorme importância para a concretização do trabalho.  

Releva-se o papel da Fundação Calouste Gulbenkian e do IPAD, nas pessoas das Suas 

digníssimas representantes, na forma como se envolveram na realização desta missão.   

Universidade de Aveiro, 30 de Julho de 2010 

Isabel P. Martins 
Gillian Moreira 

Conceição Santos 
Maria Helena Ançã 

Ana Margarida Ramos 
Ângelo Ferreira
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Anexo I 

Agenda cumprida 

 

O trabalho desenvolvido pelo Grupo desenrolou-se em três fases: (1) preparação da Missão e 
temas a discutir com cada um dos interlocutores / entidades; (2) realização das reuniões 
conforme calendarização (agenda de trabalho abaixo); (3) reflexão após as reuniões sobre as 
principais conclusões extraídas. 

Tipologia das reuniões realizadas: 

- Autoridades civis (Embaixador de Portugal em Dili, Conselheiro para a Cooperação 
Portuguesa, Comissão Parlamentar F, Coordenador do Programa da FUP em Dili, 
Coordenador do Programa de Formação em Língua Portuguesa); 

- Responsáveis de Política Educativa (Ministro da Educação, Vice-Ministro da 
Educação, Direcção Nacional de Currículo Escolar, Materiais e Avaliação, Instituto 
Nacional de Formação Profissional e Contínua, Direcção Nacional do Ensino Técnico e 
Superior); 

- Visita a Escolas Secundárias para contacto com alunos e professores (Escola 
Secundária de Canossas – escola privada católica; Escola Secundária 4 de Setembro – 
escola pública); 

- Apresentação da proposta curricular em Sessão Pública, seguida de debate; 

- Sessões Técnicas paralelas, segundo as três grandes áreas, cada uma delas dirigida 
por dois membros da equipa de Missão e participadas por cerca de 3 dezenas de 
professores e técnicos seleccionados pelo Ministério da Educação, para discussão de 
aspectos particulares técnico-científicos da proposta Curricular. 

- Outros interlocutores (Arquitecta Tânia Correia e Arquitecto João Ferro; Cluster “Mos 
Bele”; Centro de Língua do Instituto Camões – Dra. Isabel Gaspar). 

- Sessão de assinatura do Protocolo MEC-FCG-IPAD que consubstancia o trabalho 
técnico-científico encomendado à Universidade de Aveiro. 

 

 

Segunda, 14 de Junho 

• 10h: Adido de Cooperação 

• 11h: Vice-Ministro da Educação 

• 14h30-18h30: Direcção Nacional do Currículo Escolar, Materiais e Avaliação 

 

Terça, 15 de Junho 

• 9 -11h: Direcção Nacional do Currículo Escolar, Materiais e Avaliação 

• 11h30 -13h: Representante da Fundação das Universidades Portuguesas 
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• 15h -16h30: Instituto Nacional de Formação Profissional e Contínua 

• 16h45 – 18h: Direcção-Geral do Ensino Superior 

Quarta, 16 de Junho 

• 9h: Visita à Escola Secundária de Canossa (Católica) 

• 11h: Comissão Parlamentar de Educação, Cultura e Saúde (Comissão F) 

• 14h30: Visita à Escola 4 de Setembro, em Díli (Estatal) 

• 18h30: Arquitectos Tânia Correia e João Ferro (Museu e Arquivo da Resistência; 
empresa IDA – Imagem, design e arquitectura) 

 

Quinta, 17 de Junho 

• 9h: Sessão Pública de Apresentação da proposta e discussão 

• 14h-18h: Sessões de trabalho paralelas por componente curricular 

 

Sexta, 18 de Junho 

• 8h30-12h: Reunião da equipa de missão 

• 12h30-14h: Embaixador de Portugal em Díli e almoço na sua residência 

• 15h-16h30: Ministro da Educação / Assinatura de protocolo ME-FCG-IPAD 

 

Sábado, 19 de Junho 

• Viagem de regresso a Portugal (adiada por razões técnicas) 

 

Domingo, 20 de Junho 

• Viagem de regresso a Portugal 

 

 


